
(( مم  محمييي رر منا ال مم حح رر مها ال رل مما ال حس مذا )) ((مب مإ مو حتا .ا  مر وو ككيي كسا  حم رشيي مذاا ال إ
حت مر ومي كسيي كلا  مبييلا مج حل مذاا ا مإ مو حتا .ا  مر مد مكيي كما ان كجييو نن إذا )) قععوله تعععالى (( ال

 )) هذا يكععون يععوم القيامععة، والتكععوير: جمععع الشععيءالشمسا كورت
وو ر العمامة علععى الععرأس، والشععمس كتلععة وفه كما تك بعضه إلى بعض ول
عظيمة كبيرة واسعة فععي يععوم القيامععة يكو رهععا اللععه عععز وجععل فيلفهععا
اا ويطوي بعضها على بعض فيذهب نو رهععا، ويلقيهععا فععي النععا ر عععز جميع
وجل إغاظة للذين يعبدونها من دون الله، قععال اللععه تبععا رك وتعععالى: ((

 )) أي تحصبون فععيإنكما وملاا تعبدونا منا دونا اللها حصبا جهنم
ععبععد مععن دونأنتما لهلاا واردونجهنم ((   )) . ويستثني من ذلععك مععن 

الله من أولياء الله فإنه ل يلقى في النا ر كما قال الله تعععالى بعععد هععذه
إنا الييذينا سييبقتا لهييما منييلاا الحسيينىا أولئييكا عنهييلااليععة (( 

مبعدون.ا لا يسمعونا حسميسهلاا وهما فيا ملاا اشتهتا أنفسهم
وإذاا النجوما انكدرت )) .  (( إذاا الشمسا كورت))  . (( خلالدونا 

((ا وإذا الكواكب)) : انكد رت يعني تساقطت كما تفسره الية الثانية. 
وإذا(( ا  ))، فالنجوم يععوم القيامععة تتنععاثر وتععزول عععن أماكنهععا.انتثرت

كسميرتا  )) هذه الجبال العظيمة الصلبة العالية الرفيعععة تكععونالجبلالا 
وير كمععا قععال اللععه تعععالى: ((  اء يوم القيامة وتسعع يميرتا الجبييلالهبا وس

الاا )) كعلطلييت(( ا  . فكييلانتا سييراب  )) العشععا ر جمعععوإا ذاا العشييلارا 
عشراء، وهي الناقة الحامل التي تععم لحملهععا عشععرة أشععهر وهععي مععن
أنفس الموال عند العرب، وتجد صاظحبها يرقبها ويلظحظهععا، ويعتنععي بهععا
ويأوي إليها ويحف بها في الدنيا، لكن في الرخرة تعطل ول يلتفت إليها؛
لن النسان في شأن عظيععم مزعععج ينسععيه كععل شععيء كمععا قععال اللععه

يييوما يفييرا المييرءا ميينا أخميييه.ا وأمييها وأبميييه.تبععا رك وتعععالى: (( 
وإذا(( ا  )) .وصلاحبتها وبنميها لكلا امرئا منهما يومئذا شأنا يغنميه

 )) الوظحوش جمع وظحش، والمراد بها جميع الدواب،الوحوشا حشرت
وملاا ميينا دابييةا فيييا الرضا ولا طييلائرا يلطميييرلقول الله تعالى: (( 

كأمما أمثلالكما ملاا فرطنلاا فيا الكتلابا منا شيييءا ثييم بجنلاحميها إلا 
)). تحشر الدواب يوم القيامة ويشاهدها الناسإلىا ربهما يحشرونا 

عيقتص لبعضها من بعض، ظحتى إنه يقتص للبهيمععة الجلحععاء الععتي ليععس و
لها قرن من البهيمة القرناء، فإذا اقتص من بعض هذه الوظحوش لبعععض
اا، وإنما يفعل ذلك سبحانه وتعععالى لظهععا ر أمرها الله تعالى فكانت تراب

يجرت(( ا عدله بين رخلقه . كس  )) البحا ر جمع بحر وجمعععتوإذاا البحلارا 



اا أو أكععثر. هععذه لعظمتها وكثرتها، فإنهععا تمثععل ثلثععة أ ربععاع ال رض تقريبعع
اا، تشععتعل وجر، أي توقد نععا ر عتس البحا ر العظيمة إذا كان يوم القيامة فإنها 
اا عظيمة وظحينئذ تيبس ال رض ول يبقى فيها مععاء؛ لن بحا رهععا الميععاه نا ر

اا. وجر ظحتى تكون نا ر  )) النفععوسوإذاا النفوسا زوجت(( ا العظيمة تس
عيضععم كععل وو ج النفععوس يعنععي  جمع نفس، والمراد بها النسان كله، فععتز
صنف إلى صنفه؛ لن الزو ج يراد بععه الصععنف كمععا قععال اللععه تعععالى: ((

الاا ثلثة اا ثلثة وقععال تعععالى: (( وكنتما أزواج وآخرا ميين )). أي أصناف
احشييرواا الييذين )). أي أصععناف، وقععال تعععالى: (( شييكلها أزواج

 )). أي أصنافهم وأشكالهم فيوم القيامة يضم كععلظلمواا وأزواجهم
شكل إلى مثله، أهل الخير إلى أهل الخير، وأهل الشر إلى أهل الشععر،

 )) لوظحععدهاوترىا كلا أمةا جلاثميةوهذه المة يضم بعضها إلى بعض (( 
))كلا أمةا تدعىا إلىا كتلابهلاا الميوما تجزونا ملاا كنتما تعملونا (( 

اا  عضم بعضها إلى بعض((ا وإذاا النفوسا زوجت. إذ وكلت و  )) يعني ش
كسييئلتا .كل صنف إلى صنفه، كل أمة إلى أمتها.  ((  وإذاا الموءودةا 

كقتلت  )) الموءودة هي النثى تدفن ظحية،  النثى تدفن ظحية،بأيا ذنبا 
ويععر وذلك أنه في الجاهلية لجهلهم وسوء ظنهم بالله، وعععدم تحملهععم يع
اا ششر أظحدهم بالنثى ظل وجهه مسود عب اا إذا أتته النثى، فإذا  بعضهم بعض

مما ((  مهما وغ  )) يعنععي يختفععييتوارىا منا القييوموهو كظيم، ممتلئ 
منا سوءا ملاا بشرا بها أيمسكها علىا هونا أما يدسها فيييمنهم (( 
 )). يعني إذا قيل لظحدهم نبشرك أن الله جاء لك بأنثى ع ببنععتالتراب

ع اغتم واهتم، وامتل من الغم والهم، وصا ر يفكر هل يبقععي هععذه النععثى
على هون وذل؟ أو يدسها فععي الععتراب ويسععتريح منهععا؟ فكعان بعضعهم
هكذا، وبعضهم هكذا. فمنهم من يعدفن البنععت وهععي ظحيععة، إمععا قبعل أن
تميز أو بعد أن تميز، ظحععتى إن بعضععهم كععان يحفععر الحفععرة لبنتععه، فععإذا
أصابت لحيته، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفضته عن لحيته وهو
يحفر لها ليدفنها، يعني ول يكون في قلبه لها  رظحمععة، وهععذا يععدلك علععى
أن الجاهليععة أمرهععا سععفال، فععإن الوظحععوش تحنععو علععى أولدهععا وهععي

وإذايقععول عععز وجععل: (( ا وظحععوش، وهععؤلء ل يحنععون علععى أولدهععم .
كسئلتا   )) إيععشبأيا ذنبا قتلييت)) تسأل يوم القيامة (( الموءودةا 

عتسأل وهي المظلومة... هي جنت، هل أذنبت؟ فإذا قال النسان: كيف 
المدفونة، ثم هي قد تدفن وهي ل تميز، ولم يجر عليهععا قلععم التكليععف،
عتسععأل أمععامه اا للععذي وأدهععا، لنهععا  عتسأل توبيخعع فكيف تسأل؟ قيل: إنها 



اا اعتععدى علععى تت؟ نظير ذلك لو أن شخصعع لل تت عق تت أو  تل تت عق فيقال: بأي ذنب 
آرخر في الدنيا فأتوا إلى السلطان إلى المير فقال للمظلوم: لي شيء
اا عليععه ضربك هذا؟ بأي ذنب ضربك هذا الرجل؟ وهععو يعععرف أنععه معتععد
عتسأل بأي ذنععب ليس له ذنب. لكن من أجل التوبيخ للظالم، فالموءودة 

اا لظالمهععا وقاتلهععا ودافنهععا نسععأل اللععه العافيععة.  ((  وإذاقتلععت توبيخعع
)) الصععحف جمععع صععحيفة، وهععي مععا يكتععب فيهععاالصييحفا نشييرتا 

العمال. واعلم أيها النسان أن كل عمل تعمله من قول أو فعععل فععإنه
يكتب ويسجل بصحائف على يد أمناء كرام كاتبين يعلمون مععا تفعلععون،
يسجل كل شيء تعمله فإذا كان يوم القيامة فإن الله سععبحانه وتعععالى

 )) يعنيوكلا إنسلانا ألزمنلاها طلائرها فيا عنقهيقول في كتابه: (( 
ااعمله في عنقه ((  الاا يلقلاها منشور  ))ونخرجا لها يوما القميلامةا كتلاب

اا ((  الامفتوظح  )) ،اقرأا كتلابكا كفييىا بنفسييكا الميييوما علميييكا حسييميب
كلمنا الن ونحن نتكلم مكتوب، كلم بعضكم مع بعض يكتب، كععل كلم

 )). ولهععذا قععالملاا يلفظا منا قولا إلا لديها رقميييبا عتميييديكتب (( 
منا حسنا إسلما المرءا تركييها مييلاا لالنبي عليه الصلة والسلم: ( 

منا كييلانا يييؤمنا بييلاللها والميييوما الخييرا فلميقييل ) ، وقال: ( يعنميه
ااا أوا لميصمت عثععرخمير عمععه ك عثععر كل  )، لن كل شيء سيكتب عليه، ومن ك

عيكععثر الكلم يكععثر منععه السععقط والععزلت، فععاظحفظ سقطه، يعني الععذي 
تنشععر لععكا لسانك فإن الصحف سوف يكتب فيها كل ما تقععول وسععوف

وإذاا السيييملاء)). (( وإذاا الصيييحفا نشيييرتا يععععوم القيامععععة. (( 
 )) السماء فوقنا سقف محفوظ قوي شععديد. قععال تعععالى: ((كشلطت

وبنمينييلاا فييوقكم )). أي بقوة. وقال تعالى: (( والسملاءا بنمينلاهلاا بأيد
اا الاا شداد عتععزال عععنسبع  )) . أي قوية. في يوم القيامععة تكشععط يعنععي 

مكانها كما يكشط الجلد عند سلخ البعير عن اللحععم يكشععطها اللععه عععز
والسمواتوجععل ثععم يطويهععا جععل وعل بيمينععه كمععا قععال تعععالى: (( 

 )). يعني كما يطععويكلطيا السجلا للكتب )) . (( ملطويلاتا بميممينه
اا لهععا السجل الكتب، يعني الكاتب إذا فرغ من كتابته طوى الو رقة ظحفظ
عن التمزق وعن المحي، فالسععماء تكشععط يععوم القيامععة ويبقععى المععر

ويحمييلا عييرشا ربييكا فييوقهمفضععاء إل أن اللععه تعععالى يقععول: (( 
 )). يكون بدل السماء التي فوقنا الن يكون الذي فوقنععايومئذا ثملانمية

هو الععرش؛ لن السعماء تطعوى بيميعن اللعه ععز وجعل يطويهعا بيمينعه
ويهزها وكععذلك ال رض باليععد الرخععرى ويقععول: ( أنععا الملععك، أيععن ملععوك



 )) الجحيععم هععي النععا ر، وسععميتوإذاا الجحميما سييعرت(( ا الععدنيا؟ ) .
بذلك لبعد قعرها وظلمة مرءاهععا- نسععأل اللععه أن ينجينععا وإيععاكم منهععا-.
عتسعر أي توقد. وما وقودها الذي توقد به؟ وقودها الذي توقععد بععه قععال

ااالله عنه: ((  يلاا أيهلاا الييذينا آمنييواا قييواا أنفسييكما وأهلميكييما نييلار
 )). بدل ما توقد بععالحطب والععو رق يكععونوقودهلاا النلاسا والحجلارة

ر ر عظيمععة شععديدة الوقود الناس يعني الكفا ر. والحجا رة ظحجععا رة مععن نععا
وإذاا الجنيية(( ا الشعععتعال شعععديدة الحعععرا رة، هعععذا تسععععير جهنعععم .

 )) الجنة دا ر المتقين فيها مععا ل عيععن  رأت ول أذن سععمعت ولأزلفت
شينععت للمععؤمنين .ا أزلفت((ا رخطر على قلب بشععر، عز شربععت و عق  )) يعنععي 

وانظر الفرق بين هذا وهذا. دا ر الكفععا ر، مععا الععذي يجععري بهععا؟ أجيبععوا،
ورب ((  ويععن وتقعع وعر، توقد، ودا ر المععؤمنين تز  ))وإذاا الجنةا أزلفييتتس

إذاا الشمسكل هععذا يكععون يععوم القيامععة، إذا قرأنععا هععذه اليععات: (( 
كورت.ا وإذاا النجوما انكدرت.ا وإذاا الجبلالا سميرت.ا وإذاا العشلار
علطلييت.ا وإذاا الوحييوشا حشييرت.ا وإذاا البحييلارا سييجرت.ا وإذا
النفوسا زوجت.ا وإذاا الموؤدةا سئلت.ا بييأيا ذنييبا قتلييت.ا وإذا
الصحفا نشرت.ا وإذاا الشملاءا كشلطت.ا وإذاا الجحميييما سييعرت.

 )) هععذه اثنتععا عشععرة جملععة إلععى الن لععم يععأتوإذاا الجنييةا أزلفييت
 ))((ا إذاا الشييمسا كييورتبععالجواب. لن كلهععا فععي ضععمن الشععرط 

فالجواب لم يأت بعععد مععاذا يكععون إذا كععانت هععذه الشععياء؟  قععال اللععه
 ))، أي ما قدمته مععن رخيععر وشععرعلمتا نفسا ملاا أحضرتتعالى: (( 

ااا ومييلاا عملييت((  يوما تجدا كلا نفسا ملاا عملتا منا خميييرا محضيير
اا (( منا سوءا  اا أيض تييودا لييوا أنا بمينهييلاا وبمينييه)) . يعني يكون محضر

ااا ويحذركما اللها نفسه ااا بعميد  )). فتعلم في ذلك اليوم كل نفسأمد
ما أظحضرت من رخير أو شر، في الدنيا نعلم ما نعمل من رخير وشر لكن
سرعان ما ننسى. من يتذكر الن ما عمله ممععا سععبق منععذ جععرى عليععه
قلععم التكليععف ؟ إنععا نسععينا الشععيء الكععثير ل مععن الطاعععات ول مععن
المعاصي، ولكن هل تظنون أن هذا يذهب سدى كما نسععيناه؟ ل واللععه،
بل والله هو باق، فإذا كععان يععوم القيامععة أظحضععرته أنععت بععإقرا رك علععى

 ))علمتا نفسا ملاا أحضرتنفسك بأنك عملته، ولهذا قال تعالى: (( 
فينبغي بل يجب على النسان أن يتأمل في هععذه اليععات العظيمععة وأن
يتعظ بما فيها من المواعظ، وأن يؤمن بها كأنه يراها  رأي عين؛ لن مععا
اا عندنا مما شاهدناه بأعيننا أو أرخبر الله به وعلمنا مدلوله فإنه أشد يقين



سمعناه بأذاننا؛ لن رخبر الله ل يكذب، صدق، لكععن مععا نععراه أو نسععمعه
اا تعينه بتصو رك وهو اا ما يقع فيه الوهم. قد ترى الشيء البعيد شبح كثير
اا فععي ذهنععك وهععو اا معينعع رخلف الواقع، وقد تسمع الصععوت فتظنععه شععيئ
رخلف الواقع، فالوهم يرد على الحواس لكن رخبر الله عز وجل إذا علم
اا أن يرد عليه شيء من الوهم لنه رخبر صدق، فهذه مدلوله ل يمكن أبد
المو ر التي ذكرها الله في هذه اليات أمو ر ظحقيقية يجب أن تععؤمن بهععا
كأنك تراها  رأي عين، ثم بعد اليمععان بهعا يجععب أن تعمععل بمقتضعى معا
تدل عليه من التعاظ والنزجا ر والقيام بالواجب وتععرك المنهيععات ظحععتى
تكون من أهل القرآن الععذين يتلععونه ظحععق تلوتععه – جعلنععي اللععه وإيععاكم

ظحيث قال الله عز وجل:ا منهم بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير -.  
مسا ((  رنييي كك حل مرا ا موا مجييي حل مسا *ا ا رن كخ حل مبيييلا كما  مسييي حق أ

ك ملا  فلا أقسيييم)) (( مف
 )) قد يظععن بعععض النعاس أنهعافلا أقسم )) قوله تعالى: (( بلالخنس

)) نافية وليس كذلك، بل هي مثبتععة للقسععم ويععؤتى بهععالا نافية، أن (( 
 )) والخنسأقسما بلالخنسفي مثل هذا التركيب للتأكيد. فالمعنى (( 

جمع رخانسة، وهي النجوم التي تخنس، أي ترجع فبينما تراها في أعلععى
عبعععدها الفق إذا بها  راجعة إلى آرخر الفق، وذلك والله أعلم ل رتفاعهععا و
فيكون ما تحتها من النجوم أسرع منها في الجري بحسب  رؤية العيععن.

)) أصلها الجوا ري بالياء لكن ظحذفت الياء للتخفيف و((ا الجوارا وهذه ((
 )) هي التي تكنس أي تععدرخل فععي مغيبهععا. فأقسععم اللععه بهععذهالكنس

واللميلا إذاا عسييعس.النجععوم  ثععم أقسععم بالليععل والنهععا ر فقععال: (( 
 )) يعني أقبل، وقيععل:عسعس )) معنى قوله: (( والصبحا إذاا تنفس

 )) فععي اللغععة العربيععة تصععلحعسعسمعناه أدبر، وذلك أن الكلمة (( 
لهذا وهذا. لكن الذي يظهر أن معناها أقبل ليوافق أو ليطابق مععا بعععده

)) فيكععون اللععه أقسععمالصبحا إذاا تنفسا من القسم. وهو قوله: (( و
بالليل ظحال إقباله، وبالنها ر ظحال إقبععاله. وإنمععا أقسععم اللععه تعععالى بهععذه
المخلوقات لعظمها وكونها معن آيععاته الكعبرى، فمعن يسعتطيع أن يعأتي
بالنها ر إذا كان الليل، ومن يستطيع أن يأتي بالليل إذا كان النهععا ر، قععال

ااالله عز وجل: ((  قلا أرأيتما إنا جعلا اللها علميكما اللميييلا سييرمد
مميينا إلييها غميييرا اللييها يييأتميكما بضييميلاءا أفل إلييىا يييوما القميلامييةا 
ااا إلييى تسمعون.ا قلا أرأيتما إنا جعلا اللها علميكما النهلارا سرمد
ممنا إلها غميرا اللها يأتميكما بلميلا تسييكنونا فميييها أفل يوما القميلامةا 

ومنا رحمتها جعلا لكما اللميييلا والنهييلارا لتسييكنوا )) (( تبصرون



 )) فهععذه المخلوقععاتفميها ولتبتغواا منا فضلها ولعلكما تشييكرون
إنها لقييولالعظيمة يقسم الله بها لعظم المقسم عليه  وهو قوله: (( 

 )) هععولقولا رسولا كريم )) أي القرآن (( إنه )) (( رسولا كريم
جبريل عليه الصلة والسلم، فإنه  رسول الله إلى الرسل بالوظحي الذي
ينزله عليهم. ووصفه الله بالكرم لحسن منظره كما قال تعالى في آيععة

 )) قععال العلمععاء: المععرة:ذوا مرة )) . (( ذوا مرةا فلاستوىأرخرى: (( 
الخلق الحسن والهيئععة الجميلععة، فكععان جبريععل عليععه الصععلة والسععلم

اا بهذا الوصععف: ((  ذيا قييوةا عنييدا ذيا العييرش(( ا  )) .كريمموصوف
 )) وصععفه اللععه تعععالى بععالقوة العظيمععة، فععإنذيا قييوة )) (( مكمييين

ولم  رآه على صو رته التي رخلقععه اللععه عليهععا الرسول صلى الله عليه وس
ود الفق كله من عظمته عليه الصععلة والسععلم، له ست مئة جناح قد س

 )) أي عند صاظحب العععرش وهععو اللععه جععلعندا ذيا العرشوقوله: (( 
وعل، والعرش فوق كل شيء، وفوق العرش  رب العععالمين عععز وجععل.

رفميعا الدرجلاتا ذوا العرشا يلقيييا الييروحا ميينقال الله تعالى: (( 
 )) . فذو العرش هو الله. وقوله: ((أمرها علىا منا يشلاءا منا عبلاده

 )) أي ذو مكانة، أي أن جبريل عند الله ذو مكانة وشرف، ولهععذامكمين
رخصه الله بأكبر النعم التي أنزلهععا اللععه علععى عبععاده، وهععو الععوظحي فععإن
لعععم يسععتوي فيهععا تن النعم يا إرخواني لو نظرنا إليها لوجدنا أنهععا قسععمان: 
البهائم والنسان، وهي متعة البدن: الكل والشرب، والنكععاح والسععكن،
هذه النعم يستوي فيها النسان والحيوان، أليس كذلك؟ فالنسان يتمتع
مم تنععع بما يأكل، وبما يشرب، وبما ينكح، وبما يسععكن، والبهععائم كععذلك. و
أرخرى يختص بها النسان، وهي الشرائع، الشرائع التي أنزلها الله علععى
الرسل لتستقيم ظحياة الخلق، لنه ل يمكععن أن تسععتقيم ظحيععاة الخلععق أو

الاا ميينا ذكييرا أوتطيب ظحياة الخلععق إل بالشععرائع ((  منا عمييلا صييلالح
أنثىا وهوا مييؤمنا فلنحميمينييها حميييلاةا طميبييةا ولنجزينهييما أجرهييم

)) . فالمؤمن العامل بالصالحات هو العذيبأحسنا ملاا كلانواا يعملونا 
له الحياة الطيبة في الدنيا والثواب الجزيل في الرخرة. والله لو فتشت
الملوك وأبناء الملوك، والوز راء وأبناء الوز راء، والمراء وأبنععاء المععراء،
اا الح ن آمعن وعمعل ص و فتشعتهم وفتشعت م والغنياء وأبناء الغنياء، ل
اا، لن اللععه عععز ال، وأشععرح صععد ر لوجدت الثاني ، أطيب عيشة، وأنعم با

منا عمييلوجل الذي بيده مقاليد السععموات وال رض تكفععل. قععال: (( 
الاا منا ذكرا أوا أنثىا وهوا مييؤمنا فلنحميمينييها حميييلاةا طميبيية  ))صلالح



اا تجد المؤمن العامل للصالحات مسرو ر القلب، منشرح الصععد ر،  راضععي
بقضاء الله وقد ره، إن أصابه رخير شكر الله على ذلك، وإن أصابه ضده
صبر على ذلك واعتذ ر إلى الله مما صنع، وعلم أنه إنمععا أصععابه بععذنوبه

الافرجع إلى الله عز وجععل، قععال النععبي عليععه الصععلة والسععلم: (  عجب
للمؤمنا إنا أمرها كلها خمير،ا ولميسا ذلكا إلا للمؤمن،ا إنا أصلابته
رسييراءا شييكرا فكييلان ااا لييه،ا وإنا أصييلابتها  رضراءا صبرا ،ا فكلانا خمير

ااا له  )، وصدق النبي عليه الصلة والسععلم، إذن أكععبر نعمععة أنزلهععاخمير
الله على الخلق هي نعمة الدين الذي به قوام ظحياة النسان فععي الععدنيا
والرخرة، وأنعا أسعألكم الن معا هععي الحيعاة؟ هعل هععي الحيعاة العدنيا أو
الحياة الرخرة؟ الحياة الرخرة، والدليل قوله تعالى في سو رة الفجععر: ((

 )). فالععدنيا ليسععتقدمتا لحميييلاتي )) أتموا الية (( يقولا يلاا لميتني
بشيء. الحياة ظحقيقة ظحياة الرخرة، والذي يعمل للرخرة يحيا ظحياة طيبععة
في الدنيا، كما تلوت عليكم الية، فصا ر الن المؤمن العامل للصالحات
هو الذي كسب الحياتين: ظحياة الدنيا، وظحياة الرخععرة. والكععافر هعو العذي

قلا إنا الخلاسرينا الذينا خسرواا أنفسهمرخسر الدنيا والرخرة (( 
 )) . يقععولوأهلميهما يوما القميلامةا ألا ذلكا هوا الخسرانا المييبمين

رم ))  (( ذيا قوةا عندا ذيا العرشا مكمينالله عز وجل: ((  ملطلاعا ثيي
عكلععف بععه.أممين )): أي هناك، (( ملطلاعا ثم )) : (( أممين  )): علععى مععا 

من يطيعه ؟جبريل هو المطاع فمن الذي يطيعه؟ قال العلمععاء: تطيعععه
الملئكة لنه ينزل بالمر من الله فيأمر الملئكة فتطيع، فله إمععرة ولععه
طاعة على الملئكة. ثععم الرسععل عليهععم الصععلة والسععلم الععذين ينععزل

وأطميعواجبريل عليهم بالوظحي لهم إمععرة وطاعععة علععى المكلفيععن (( 
اللها وأطميعواا الرسييولا واحييذرواا فييإنا تييولميتما فييلاعلمواا أنمييلا

رما أممين )) . (( علىا رسولنلاا البل غا المبمين  )) وهنا أقسععمملطلاعا ث
الله عز وجل على أن هذا القرآن قول هذا الرسععول الكريععم الملكععي ،
وين اللععه سععبحانه وتعععالى وأقسععم أن هععذا القععرآن قععول في آية أرخرى ب

فلا أقسما بمييلاا تبصييرونا ومييلاا ل رسول كريم في قوله تعععالى: (( 
 )).تبصرون.ا إنها لقولا رسولا كريييم.ا ومييلاا هييوا بقييولا شييلاعر

فهل الرسول هناك هو الرسول هنععا ؟  الجععواب: ل، الرسععول هنععا فععي
سو رة التكوير  رسول ملكععي أي مععن الملئكععة وهععو جبريععل، والرسععول
هناك  رسول بشري وهو محمد عليه الصلة والسلم، والدليل على هععذا

إنها لقييولا رسييولا كريييما ذيا قييوةا عنييدا ذيواضح. هنععا قععال: (( 



 )) وهذا الوصف لمن؟ لجبريل، لنه هو الذي عند اللععه،العرشا مكمين
فلأما محمد عليععه الصععلة والسععلم فهععو فععي ال رض. هنععاك قععال: (( 

أقسما بملاا تبصرونا وملاا لا تبصرونا إنييها لقييولا رسييولا كريييم
ااوملاا هوا بقولا شييلاعر مدا لقععول الكفععا ر الععذين قععالوا إن محمععد  ))  ر

اا (( ولا بقولا كييلاهنشععاعر ((  فلا أقسييم )) فأيهمععا أعظععم قسععم
بييلالخنس.ا الجييوارا الكنييس.ا واللميييلا إذاا عسييعس.ا والصييبحا إذا

فلا أقسما بمييلا )) أو (( تنفسا إنها لقولا رسولا كريما ذيا قوة
 ))، أيها أعظم؟تبصرونا وملاا لا تبصرونا إنها لقولا رسولا كريم

وم منه (( ا بمييلاا تبصييرونا ومييلاالثاني، الثاني أعظم، ليس فيه شيء أع
)) كل الشياء إما نبصععرها أو ل نبصععرها. إذن أقسععم اللععهلا تبصرونا 

فلا أقسييما بييلالخنسبكععل شععيء. وهنععا أقسععم باليععات العلويععة (( 
 )) والليل والنها ر هذه آيات علوية أفقية ، سبحان اللععهالجوارا الكنس

عأقسم على أنه قوله وهو جبريل؛ لن جبريل عنععد تناسب الرسول الذي 
اللععه . فععإذا قععال قائععل: كيععف اللععه يصععف القععرآن بععأنه قععول الرسععول

ولغععه إلععىا البشري، والرسول الملكي؟ فنقول: نعععم الرسععول الملكععي ب
الرسول البشري، والرسول البشري بلغه إلى المععة، فصععا ر قععول هععذا
بالنيابة، قول جبريل بالنيابة وقول محمد بالنيابععة، مععن القائععل الصععلي،
الول؟ الول هو الله عز وجععل، هععو اللععه ،فععالقرآن قععول اللععه ظحقيقععة،
وقول جبريل باعتبا ر أنه بلغه لمحمد، وقول محمد باعتبا ر أنه بلغه إلععى

وملاا صييلاحبكمقععال اللععه تعععالى (( ا واضععح يععا إرخععوان؟ طيععب .ا المة.
 )) أي: المراد بصاظحبكم محمد  رسول اللععه ععز وجعل، وتأمععلبمجنون

 )) ولععم يقععل: ومععا محمععد، كععأنه قععال: مععاوملاا صييلاحبكمأنه قال: (( 
اا، بصععراظحة بقععي فيهععم أ ربعيععن صاظحبكم الذي تعرفونه وأنتم وإياه دائمعع
سنة في مكة قبل النبوة يعرفونه، ويعرفون صدقه وأمانته، ظحععتى كععانوا
يطلقون عليه اسم المين، اسم المين
اا، بل هو أعقل العقلءوملاا صلاحبكما بمجنون ))  )) يعني ليس مجنون
اا. طيععب . ودهم  رأيعع ال بل شك وأس عليه الصلة والسلم، أكمل الناس عق

 )) أي  رأى جبريععل ((ولقييدا رآه )).  (( ومييلاا صيلاحبكما بمجنيون(( 
)) أي البين الظاهر العالي، فإن الرسول عليه الصععلةبلالفقا المبمينا 

عرخلق عليها مرتين: مرة في غععا ر والسلم  رأى جبريل على صو رته التي 
ععر ج به عليه الصععلة والسععلم، (( ظحراء، ومرة في السماء السابعة لما 

رآها بييلالفق )) أي الرؤيععتين هععذه؟ (( ولقييدا رآها بييلالفقا المييبمين



 )) هل هي الرؤية التي فععي غععا ر ظحععراء، أم الرؤيععة الععتي فععوقالمبمين
السماء؟ فععي غععا ر ظحععراء، لنعه يقعول ((  رآه بععالفق )) إذن محمععد فععي

 )) يعني ما محمد صلى اللععهوملاا هوا علىا الغميبا بضنمينال رض  (( 
ولم ((   )) يعني على الوظحي الذي جععاءه مععن عنععدعلىا الغميبعليه وس

اللععه بمتهععم(( ظنيععن )) بالظععاء المشععالة أي بمتهععم ، وفيهععا قععراءة ((
 )) بالضاد أي ببخيل، فهو عليه الصلة والسلم ليس بمتهم فيبضنمين

ال لما أوظحي إليه، يعلم النععاس الوظحي ول بارخل به، بل هو أشد الناس بذ
في كل مناسبة، وهو أبعد الناس عن التهمة لكمال صدقه عليه الصععلة

 )) أي ليععس بقععول أظحععدوملاا هوا بقولا شميلطلانا رجميموالسلم.  (( 
مععن الشععياطين، وهععم الكهنععة الععذين تععوظحي إليهععم الشععياطين الععوظحي

إنويكذبون معه ويخبرون الناس فيظنونهم صادقين.   وقوله تعالى (( 
 )) هنا بمعنى " ما " وهذه قاعدة: أنععهإن )) (( هوا إلا ذكرا للعلالممين

إذا جاءت " إل " بعد (إن) فهي بمعنى " ما " أي أنها تكون نافيععة لن "
إن " تأتي نافية، وتأتي شرطية، وتأتي مخففة من الثقيلة، والععذي يععبين
هذه المعاني هو السياق فإذا جاءت " إن وبعدها إل " فهي نافية، أي ما
ولم ونزل به جبريل هو أي القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وس

وكر، فهععوإلا ذكرا للعلالممينعلى قلبه ((   ))، ذكر يشمل التععذكير والتععذ
تذكير للعالمين، وتذكر لهم، أي أنهم يتذكرون به ويتعظون به  والمععراد
عبعث إليهم  رسول الله صلى اللععه عليععه وآلععه وسععلم كمععا بالعالمين من 

 )). وقععالوملاا أرسييلنلاكا إلا رحمييةا للعييلالممينقال اللععه تعععالى: (( 
رزلا الفرقييلانا علييىا عبييدها لميكييونتعععالى: ((  تبييلاركا الييذيا نيي

ااا  )). فععالمراد بالعععالمين هنععا مععن أ رسععل إليهععم محمععدللعلالممينا نذير
 ))لمنا شلاءا منكما أنا يستقميمصلى الله عليه وآله وسلم . قال (( 

))  هذه الجملة بدل مما قبلها لكنها بإعادة العامععل وهععيلمنا شلاءا (( 
" إل " أي: " إل ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم " وأمععا مععن ل
يشاء الستقامة فإنه ل يتذكر بهذا القرآن ول ينتفع به كمععا قععال تععالى:

إنا فيا ذلكا لذكرىا لمنا كلانا لها قلبا أوا ألقىا السمعا وهو(( 
 )). فالنسععان الععذي ل يريععد السععتقامة ل يمكععن أن ينتفععع بهععذاشهميد

القرآن، ولكن إذا قال قائل: هل مشيئة النسان بارختيععا ره؟ نقععول: نعععم
اا وإ رادة، مشيئة النسان بارختيا ره. فالله عز وجل جعععل للنسععان ارختيععا ر
فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل؛ لنه لو لم يكن ذلععك لععم تقععم الحجععة
علععى الخلععق الععذين أ رسععلت إليععه الرسععل بإ رسععال الرسععل، فهمتععم



الموضوع ؟ هل مععا نفعلععه نحععن بارختيا رنععا وإ رادتنععا؟ الجععواب: نعععم هععو
بارختيا رنا وإ رادتنا، ولول ذلك ما كان ل رسال الرسععل ظحجععة علينععا إذ أننععا
نستطيع أن نقول نحن ل نقد ر علععى الرختيععا ر، فالنسععان ل شععك فاعععل
بارختيععا ره، وكععل إنسععان يعععرف أنععه إذا أ راد أن يععذهب إلععى مكععة فهععو
بارختيععا ره، وإذا أ راد أن يععذهب إلععى المدينععة فهععو بارختيععا ره، وإذا أ راد أن
يذهب إلى بيت المقدس فهو بارختيا ره وإذا أ راد أن يذهب إلععى الريععاض
اا أجبره فهو بارختيا ره، أو إلى أي شيء أ راده فهو بارختيا ره ل يرى أن أظحد
اا من أ راد أن يقععوم اا أجبره على ذلك، كذلك أيض عليه، ول يشعر أن أظحد
بطاعععة اللععه فهععو بارختيععا ره ومععن أ راد أن يعصععي اللععه فهععو بارختيععا ره،
اا فالمشيئة للنسان هو ظحر فيها، ولكن نعلم علم اليقين أنه ما شاء شيئ

وملاا تشلاءونا إلا أنا يشلاءإل وقد شاءه الله من قبل، ولهذا قال: (( 
اا إل بعد أن يكون الله قد شاءه، فإذا شئنا الشععيءالله  )) ما نشاء شيئ

علمنا أن الله قد شاءه، ولول أن الله شاءه ما شئناه. كما قععال تعععالى:
ولوا شييلاءا اللييها مييلاا اقتتييلا الييذينا ميينا بعييدهما ميينا بعييدا مييلا(( 

جلاءتهما البمينلاتا ولكنا اختلفواا فمنهما ميينا آميينا ومنهييما ميين
 )) . فنحععن إذا عملنععا الشععيء نعملععهكفرا ولوا شلاءا اللها ملاا اقتتلوا

بمشيئتنا وارختيا رنا، ولكععن نعلععم أن هععذه المشععيئة والرختيععا ر كععانت بعععد
مشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله ما فعلنا . فععإن قععال قائععل: إذن لنععا
ظحجة في المعصية لننا ما شئناها إل بعد أن شاءها الله . فالجواب: أنععه
ل ظحجة لنا لننا لم نعلم أن الله شاءها إل بعد أن فعلناهععا، وفعلنععا إياهععا
بارختيا رنا، ولهذا ل يمكن أن نقول إن الله شاء كععذا أو شععاء كععذا إل بعععد
وتجععه أن يقع، فإذا وقع فبأي شيء وقع؟ وقع بإ رادتنا ومشععيئتنا، لهععذا ل ي
أن يكون للعاصي ظحجة على الله عز وجل وقد أبطل اللععه هععذه الحجععة

سميقولا الذينا أشركواا لوا شلاءا اللها ملاا أشركنلاا ولفي قوله: (( 
يذبا الذينا منا قبلهما حييتى آبلاؤنلاا ولا حرمنلاا منا شيءا كذلكا ك

 )) . فلول أنه ل ظحجة لهم ما أذاقهم الله، مععا ذاقععوا بععأسذاقواا بأسنلا
تلموا من بأس الله، ولكنه ل ظحجة لهم فلهععذا ذاقععوا بععأس اللععه، لس الله، ل
اا اا، يأتيه  رزقععه  رغععد اا مطمئن اا آمن عذكر له أن بلد وكلنا نعلم أن النسان لو 
مععن كععل مكععان، فيععه مععن المتععاجر والمكاسععب مععا ل يوجععد فععي البلد
مد رخائف غير مستقر، مضععطرب فععي القتصععاد، اا آرخر بل الرخرى، وأن بلد
مضطرب في الخوف والمن، فإلى أيهما يذهب؟ بالتأكيد سيذهب إلععى
اا أجععبره أن يعذهب إلععى الول، يعرى أنعه الول ول شك، ول يرى أن أظحد



ذهب إلى الول بمحض إ رادته، وهكذا الن طريق الخير وطريق الشععر،
ويععن لنععا مععا فععي قال الله لنا: هذه طريق جهنم وهععذه طريععق الجنععة، وب
الجنة من النعيم، وما في النعا ر معن العععذاب. فأيهمعا نسعلك؟ بالقيععاس
الواضح الجلي أننا سنسلك طريق إيش؟ طريق الجنة ل شك، كمععا أننععا
اا في المثال الذي قبل نسلك طريق البلد المن الععذي يععأتيه  رزقععه  رغععد
من كل مكان. لو أننععا سععلكنا طريععق النععا ر فععإنه سععيكون علينععا العتععب
عينادى علينا بالسفه، كما لو سععلكنا فععي المثععال الول والتوبيخ واللوم، و
طريق البلد المخوف المتزعزع الذي ليس فيه استقرا ر، فععإن كععل أظحععد

اا ففي قوله: ((   )) تقرير لنلمنا شلاءا أنا يستقميميلومنا ويوبخنا، إذ
النسععان، أو تقريععر لكععون النسععان يفعععل الشععيء بععإيش؟ بمشععيئته
وارختيا ره، ولكن بعد أن يفعل الشيء ويشعاء الشعيء نعلعم أن اللعه قعد
اا معا يععزم النسععان علععى شاءه من قبل ولو شاء الله معا فعلععه، وكععثير
وتجه بعد العزيمة على هذا الشععيء وفععي لحظععة مععا يجععد نفسععه شيء ي
اا مععا اا عنه؛ لن الله لععم يشععأه، كععثير اا عنه، أو يجد نفسه مصروف منصرف
ال إلععى مسععجد مععا لنسععتمع إلععى محاضععرة، وإذا بنععا نريععد أن نععذهب مث
ال أو اا بسبب بحيث نتذكر أن لنععا شععغ ننصرف بسبب أو بغير سبب، أظحيان
اا نرجع بدون سبب ل ند ري يقال لنا: إن المحاضرة ألغيت فنرجع، وأظحيان
إل وقد صرف الله تعالى همتنا عن ذلك فرجعنا. ولهذا قيل لعرابي بععم
عرفت  ربك؟ قال: بنقض العزائععم وصععرف الهمععم. " بنقععض العزائععم "
اا وإذا بععه ينتقععض!! مععن اا مؤكععد يعني النسان يعزم علععى الشععيء عزمعع
اا أوجب أن يعععدل عععن نقض عزيمته، ل يشعر، ما يشعر أن هناك مرجح
العزيمة الولى بل بمحععض إ رادة اللععه " صععرف الهمععم " يهععم النسععان
اا عنععه سععواء كععان اا وإذا به يجععد نفسععه منصععرف بالشيء ويتجه إليه تمام
ميا أو كان الصععا رف مجععرد ارختيععا ر ارختععا ر النسععان أن اا ظحس الصا رف مانع

لمنينصرف، كل هذا من الله عز وجل. فالحاصععل أن اللععه يقععول: (( 
 )) ومععا معنععى السععتقامة؟ السععتقامة هععيشلاءا منكما أنا يسييتقميم

العتدال،العتدال ول عدل أقوم من عدل الله عز وجععل فععي شععريعته،
اا اا ومكانع في الشرائع السابقة كانت الشعرائع تناسععب ظحعال المععم زمانع
ال، وبعد بعثة الرسول عليه الصلة والسلم، كععانت شععريعته تناسععب وظحا
ولم إليهععا مععن أول بعثتععه إلععى عبعث النبي صلى الله عليه وسعع المة التي 
نهاية الدنيا. ولهذا كان مععن العبععا رات المعروفععة " أن الععدين السععلمي
صالح لكل زمان ومكان وظحال ". لكل زمان ومكععان وظحععال، لععو تمسععك



اا، فععإن ال قائمعع ال النسان يصععلي أو الناس به لصلح الله الخلق. انظر مث
اا، فإن عجز فعلى جنب، إذن الشريعة تتطععو ر بحسععب ظحععال عجز فقاعد
الشخص؛ لن الدين صالح لكل زمان ومكان . يجععب علععى المحععدث أن
يتطهر بالماء، فإن تعذ ر استعمال الماء لعجز أو عدم. عدل إلى التيمم،
اا عن استعمال التراب فإنه يصععلي فإن لم يوجد ول تراب، أو كان عاجز
بل شععيء، ل بوضععوء، ل بطهععا رة مععاء ول بطهععا رة تيمععم، كععل هععذا لن
شريعة الله عز وجل كلها مبنية على العدل، ليس فيها جو ر، ليس فيهععا
ظلم، ليس فيها ظحر ج، ليس فيها مشقة، ولهذا قال: (( أن يسععتقيم )) :
ضد الستقامة انحرافان: انحراف إلى جانب الفراط والغلو، وانحععراف
إلى جانب التفريط والتقصير، ولهذا كان الناس في دين الله عععز وجععل
رل مبالغ متنطع متعنت، وطععرف ثلثة أشكال: طرفان ووسط، طرف غا
وصععر مهمععل. والثععالث: وسععط بيععن الفععراط والتفريععط، ورط مق آرخر مفعع
لمععد. أمععا الول والثععاني، الول عيح مستقيم على دين الله هععذا هععو الععذي 
الغالي، والثاني الجععافي فكلهمعا هالعك . هالععك بحسععب معا عنععده معن
الغلو، أو من التقصير، وقد نهى النبي عليه الصلة والسععلم عععن الغلععو

(ا هلكا المتنلطعييون،ا هلييكوالفراط والتعنت والتنطع ظحتى إنه قال: 
 )، لن التنطععع فيععه إشععقاق علععىالمتنلطعيون،ا هليكا المتنلطعيون

وم المفرطيععن النفس وفيه رخععرو ج عععن ديععن اللععه عععز وجععل، كمععا أنععه ذ
وإذاا قلامواا إلييىا الصييلةالمهملين وقال فععي وصععف المنععافقين: (( 

 )) . فدين الله وسط بيععن الغععالي فيععه والجععافي عنععه،قلامواا كسلالى
اا وللمنا شلاءا منكما أنا يستقميمولهذا قال هنا: ((   )) ل يميععل يمينعع

ال، يكون سيره سير استقامة على دين الله عععز وجععل والسععتقامة شما
اا فععي كما تكون في معاملة الخالق عز وجععل وهععي العبععادة تكععون أيضعع
معاملة المخلوق، فكععن مععع النععاس بيععن طرفيععن، بيععن طرفععي الشععدة
والغلظة والعبوس، وطرف الترارخي والتهاون وبععذل النفععس وانحطععاط
اا من وجه، ولين من وجه، ولهذا قال الفقهاء ع  رظحمهععم الرتبة، كن ظحازم
ميا مععن غيععر اا من غير ضعف، قو الله ع في القاضي: " ينبغي أن يكون لين
عنف " . فل يكون لينه يشطح به إلععى الضعععف، ول قععوته إلععى العنععف،
ميا مععن غيععر عنععف ظحععتى تسععتقيم اا من غير ضعف، قو يكون بين ذلك، لين
اا بالعبوس والشدة وإشعععا ر ال يعامل الناس دائم المو ر، فبعض الناس مث
نفسه بأنه فوق الناس وأن الناس تحته، وهععذا رخطععأ، ومععن النععاس مععن
يحط قد ر نفسه ويتواضع إلى ظحد التهععاون وعععدم المبععالة بحيععث يبقععى



اا رخطععأ، فععالواجب أن يكععون النسععان بين الناس ول ظحرمة له، وهذا أيض
بين هذا وبين هذا كما هو هدي النبي صلى الله عليه وآلععه وسععلم، فععإنه
ود في موضع الشدة، ويلين في موضععع الليععن. عليه الصلة والسلم يشت
فيجمع النسان هنا بين الحععزم والعععزم، والليععن والعطععف والرظحمععة .((

ومييلاا تشييلاءونا إلا أنا يشييلاء )).  (( لمنا شلاءا منكما أنا يستقميم
اا إل وقععد شععاءهاللها ربا العلالممينا  )) يعني ل يمكععن أن تشععاءوا شععيئ

الله من قبل، الن مشععيئتي الن أن أظحععدثكم أن أتحععدث إليكععم مشععيئة
مني أنا لكنها ما كانت إل بعد مشيئة الله عز جل، لو شاء الله لم أشععأ،
ولو شاء الله أن ل يكون الشيء ما كان ولو شئته. ظحتى لو شئت واللععه
اا تحعول بينععي تعالى لم يشأ فإنه لن يكون، بل يقيض اللععه تععالى أسععباب
وبين هذا ظحتى ل يقع، وهذه مسألة يجب على النسان أن ينتبه لهععا، أن
يعلم أن فعله بمشيئته مشيئة تامة بل إكراه، لكن هذه المشيئة مقترنععة
بمشيئة الله. يعلم أنه ما شاء الشيء إل بعد أن شاء الله، وأن اللععه لععو
شاء أل يكون لم يشأه النسان، أو شاءه النسان ولكن يحول الله بينععه

ومييلاا تشييلاءونا إلا أنا يشييلاءا اللييها ربوبينععه بأسععباب وموانععع، (( 
 )) وهنا قال : ومععا تشععاءون إل أن يشععاء اللععه  رب العععالمينالعلالممين

ولم يقل :   ربكم ، إشا رة إلى عموم  ربوبية الله، وأن  ربوبية الله تعالى
عامة ولكن يجب أن تعلم أن العالمين هنا ليست كالعععالمين فععي قععوله

)) الولى أنها هععيذكرا للعلالممينا )) (( إنا هوا إلا ذكرا للعلالممينا (( 
عأ رسععل إليهععم الرسععول، أمععا هنععا ((  ربالمععراد بهععا، إيععش؟ ل،مععن 

 )) فالمراد بالعالمين كل من سوى الله، فكل من سوى اللهالعلالممين
ويععن أن وم إل  رب ومربوب، فإذا قيل  رب العععالمين تع فهو عالم؛ لنه ما ث
يكون المراد بالعالمين كل من سوى الله، كما قال المام شيخ السلم

وكلا منا سييوىا اللييها فهييومحمد بن عبد الوهاب ع  رظحمه الله ع:  " 
 " . فالحاصععل أن هععذه السععو رةعلالم،ا وأنلاا واحدا منا ذلييكا العييلالم

سو رة عظيمة، فيها تععذكرة وموعظععة ينبغععي للمععؤمن أن يقرأهععا بتععدبر
وتمهل، وأن يتعظ بما فيها، كما أن الواجب عليه في جميع سو ر القرآن
وآياته أن يكون كذلك ظحتى يكععون ممععن اتعععظ بكتععاب اللععه وانتفععع بععه،
نسأل الله تعالى أن يعظنا وإياكم بكتابه وسنة  رسوله صلى اللععه عليععه
 . وآله وسلم وآياته الكونية


